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مقاله شماره 1

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

تمرینهایی
در راستای پرورش
خالقیت کودکان
مقطع دبستان

خالقیت توانایی قابل پرورش میباشد که والدین میتوانند درزمانی محدود و با
در نظر گرفتن تمرینهایی ساده ،در مسیر خالقیت فرزندان خود گام بردارند.

خالقیــت ،توانایــیای ذاتــی اســت ،لیکــن فرآینــد

را تدریــس کنــد و در پایانتــرم آزمــون بگیــرد ،ایــن

بهکارگیــری ایــن توانایــی ذاتــی نیســت و انســانها

کار زمــان آمــوزش را پرکــرده و معلمــان مــا زمــان

بــرای اینکــه بتواننــد خالقیــت خــود را بهکارگیرنــد،

چندانــی بــرای پــرورش خالقیــت ندارنــد ،بــرای حــل

الزم اســت کــه تحــت آموزشهــای مناســب

ایــن مشــکل میتــوان ،آموزشوپــرورش خالقیــت

قرارگرفتــه و تــاش و همــت بســیاری داشــته

را در خانــه انجــام داد والدیــن میتواننــد بــا آگاهــی

باشــند .در سیســتمهای آموزشــی کشــورهای موفــق

از رونــد ایــن کار،کــودکان خــود را آمــوزش دهنــد .در

همچــون ژاپــن ،کــودکان بــرای پــرورش خالقیــت

ادامــه بــه تمرینــات آموزش ـیای در راســتای پــرورش

تحــت آموزشهــای خــاق قــرار میگیرنــد ،امــا در

خالقیــت در مقطــع دبســتان اشــاره میشــود کــه

کشــورهای درحالتوســعه ماننــد کشــور مــا ،نظــام

ایــن تمرینــات میتواننــد راهگشــای والدیــن گرامــی

آموزشــی نیز با کاســتیهایی روبهرو اســت .در کشــور

در ایــن امــر مهــم باشــند.

مــا کالسهــای درس بهگون ـهای ســازماندهی شــده
کــه معلــم ملــزم اســت کــه بــا مدیریــت زمــان ،کتاب
درســی و محتــوای آموزشــی کــه بــه او سپردهشــده
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دبستان
مقطعدبستان
درمقطع
خالقیتدر
هایخالقیت
نهای
تمرین
تمری
یکــی از تمرینهــا ایــن هســت کــه والدیــن
میتواننــد داســتانی را بــرای فرزندشــان تعریــف کنند
و ســپس از او بخواهنــد کــه بــرای داســتان عنــوان و
اســمی را انتخــاب کنــد .بهعنوانمثــال بــه داســتان
زیــر توجــه کنیــد:
تاجــری بــود کــه برای تجــارت بــه شــهرهای مختلف
ســفر میکــرد .ازقضــا بــه جزیــره آدمخوارهــا رســید.
آدمخوارهــا هــم او را اســیر کردنــد تــا فــردا بــا او غــذا
لحظــه عاشــق او شــد بهپیــش تاجــر رفــت و گفــت
مــن عاشــق تــو هســتم  .اگــر بــا مــن ازدواج کنــی
بــه قبیلـهام میگویــم کــه تــو را زنــده نگهدارنــد ،امــا
تاجــر گفــت نــه مــن ترجیــح میدهــم کــه زندهزنــده
خــورده شــوم .اما بــا تــو ازدواج نکنــم .صبــح روز بعد
آدمخوارهــا تاجــر را در دیگــی گذاشــتند و پختند.
والدیــن میتواننــد داســتان فــوق را بــرای فرزند خود
بخواننــد و از او بخواهنــد کــه بــرای آن عنــوان تعیین
کنــد .در زیــر بــه عنوانهایــی کــه کــودکان بــرای ایــن
داســتان در نظــر گرفتهاند،اشــاره میشــود.

عنوانهای خالق:
باقالی پلو با گوشت تاجر | خورش تاجر

عنوانهایی که خالقیت ندارند:
شازده خانم | آقای تاجر

درصورتیکه عنوانهای کودکان خالق نباشد ،میتوانیم از آنها بخواهیم تا عنوانهای دیگری
برای داستان بگذارند و آنها را راهنمایی کنیم تا کمکم ذهنشان معطوف به خالقیت شود.
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بپزنــد .شــازده خانــم آدمخوارهــا تاجر را دیــد و همان

یکــی دیگــر از تمرینهــا ایــن اســت کــه مــا وســیلهای
را نــام میبریــم و از فرزنــد خــود میخواهیــم کــه
کاربردهــای ایــن وســیله را نــام ببــرد .مثــاً از او
میخواهیــم کــه کاربردهــای آجــر را نــام ببــرد .در زیــر
پاســخهای دو دانشآمــوز نشــان دادهشــده اســت.

دانشآموز اول:
ساختن مدرسه ،ساختن مسجد ،ساخته خانه و....

دانشآموز دوم:
گذاشــتن آجــر کنــار در پارکینــگ تــا بســته نشــود،
اســتفاده از آجــر بــرای ســاختن دروازه بیــس بــال،
اســتفاده از آجــر بــرای شکســتن گــردو و...

استفاده از آجر به جای تیر دروازه

همانطــور کــه مالحظــه میکنیــد ،پاســخهای
دانشآمــوز اول چنــدان خالقانــه نبــود .همــه مــا
میدانیــم کــه بــا آجــر میتــوان ساختمانســازی
کــرد ،امــا دانشآمــوز دوم پاســخهای بدیــع و
خــاق ارائــه داده اســت .اگــر فرزنــد مــا نتوانســت
پاســخ خالقــی ارائــه دهــد .بایــد از او بخواهیــم که
تفکــر داشــته و پاس ـخهای دیگــری ارائــه دهــد.
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تعــدادی حــروف را بــه فرزنــد خــود میدهیــم و از
او میخواهیــم کــه بــا ترکیــب ایــن حــروف کلمــه
بامعنــی بســازد .بایــد همواره دقت داشــته باشــیم
کــه در ابتــدای ایــن تمریــن ،مــا بایــد از حــروف کم
و ســاده شــروع کنیــم تــا کــودک بهســرعت جــواب
دهــد و مشــتاق شــود و ســپس حــروف را بیشــتر

عــاوه بــر تمریــن فــوق مــا میتوانیــم از
کــودک خــود بخواهیــم کــه هــر میــوه و
خوراکــی گــرد را کــه میشناســد ،نــام ببــرد و
بایــد از او تعــداد زیــادی نــام را انتظــار داشــته
باشــیم و در نــام بــردن بــه او کمــک کنیــم.

کنیــم تــا کــودک رفتهرفتــه کــه مشــتاق شــد،
بتوانــد کلمــات پیچیــده را بســازد.
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در عبــارات فــوق بــه تمرینهــای نامبردنــی اشــاره

تــوپ یــا پرتقــال درآورد کار او چنــدان خالقانــه

شــد ،عــاوه بــر ایــن تمرینــات مــا میتوانیــم

نیســت و بایــد بازهــم بــرای او دایــره کشــیده و

تمریــن نقاشــی نیــز بــا کــودک انجــام دهیــم ،بــه

بخواهیــم تــا آن را بــه شــکل دیگــری درآورد .امــا

ایــن صــورت کــه یکشــکل ماننــد دایــره کشــیده

اگــر فرزنــد مــا دایــره را بــه شــکل چــرخ یــک

و از کــودک بخواهیــم کــه ایــن شــکل را بــه شــکل

دوچرخــه یــا نگین یــک انگشــتر درآورد نقاشــی او

دیگــری تغییــر دهــد ،اگــر کــودک دایره را به شــکل

بــه ســمت خالقیــت پیــش رفتــه اســت.
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را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

آموزش خالقیت
برای کودکان
پیش از دبستان

خالقیت افراد در دوران کودکی ،قابلیت پرورش بسیاری دارد .ازاینرو میتوان با
آموزش مؤثر به پرورش خالقیت کمک کرد.

در ســنین پیــش از دبســتان شــخصیت کــودک

را شناســایی میکنــد .فعالیــت بــازی ،همــراه بــا

پایهریــزی میشــود و تواناییهــای خــود ( ازجملــه

تخیــل صــورت میگیــرد .تخیــل ،پایــه و اســاس

خالقیــت) را شــکوفا میکنــد .ایــن دوره ،دوره بســیار

شــکلگیری خالقیــت اســت ،از ایــن ضــرورت دارد

حساســی اســت و والدیــن و مربیــان بایــد مراقــب

کــه والدیــن بهوســیله بــازی ،کــودک را بــه ســمت

فعالیتهــای کــودکان و برخــورد خــود بــا آنهــا

خالقیــت رهنمــون ســازند.

باشــند ،چراکــه بســیاری از اســتعدادها در آن دوره
فرصــت بــروز نمییابنــد و در ســنین باالتــر بهســختی
میتــوان آنهــا را شــکوفا ســاخت.
در ایــن دوره بیــش از  70درصــد زمــان آزاد کــودکان،
بــه بــازی اختصــاص مییابــد و فعالیــت بــازی بــرای
کــودک بســیار لذتبخــش اســت .بــازی بهصــورت
خودجــوش بــوده و از درون کــودک نشــات میگیــرد.
کــودک بهوســیله بــازی اســت کــه هیجانــات
خــود را بــه بیــرون منتقــل کــرده و محیــط اطــراف
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فعالیــت بــازی بــرای اینکــه بتوانــد بــا خالقیــت
پیونــدی عمیــق داشــته باشــد .اصولــی را بایــد در
رابطــه بــا آن در نظــر گرفــت .یکــی از اصــول مهمــی
کــه بایــد در بــازی کــودکان در نظــر گرفتــه شــود،
اســباببازی اســت .اســباببازی ،کــودکان را بــا
رنگهــا و شــکلها آشــنا میســازد ،پــس مــا بایــد
در انتخــاب اســباببازی دقــت کنیــم.

اگــر اســباببازیهایی کــه بــرای کودکمــان در نظــر
میگیریــم ،خیلــی ســاده باشــند،کودک مــا اصـاً بــه
فکــر کــردن ترغیــب نمیشــود .کمی بــا اســباببازی،
بــازی میکنــد و ســپس آن را در گوشـهای رهــا کــرده
و م ـیرود ،امــا اگــر اســباببازی مــا خیلــی پیچیــده
باشــه نیــز چنــدان مناســب نیســت .کــودک از بــازی
کــردن بــا اســباببازی پیچیــده خســته میشــود
و نمیتوانــد از آن لــذت ببــرد .بــر ایــن اســاس
میتــوان گفــت کــه اســباببازی بایــد متناســب بــا
ســن کــودک انتخــاب شــود.

مبحــث دیگــر در رابطــه بــا اســباببازیاین هســت
کــه اســباببازی بایــد بهگون ـهای باشــد کــه کــودک
بــا آن بــازی کنــد نــه اینکــه مــا اســباببازی را
روشــن کــرده و کــودک تنهــا تماشــاچی حرکــت آن
باشــد .بهعنوانمثــال اســباببازیهای کوکــی
گرانقیمــت هیــچ خالقیتــی را بــرای کــودک بــه
دنبــال ندارنــد .چــون کــودک مــا در ارتبــاط بــا آن
اســباببازی منفعــل اســت.
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در رابطــه بــا اســباببازی  ،اگــر والدیــن مشــاهده
کردنــد کــه کــودک از یــک وســیله ب ـیارزش بهعنــوان
اســباببازی اســتفاده میکنــد و مرتــب بــه ســراغ آن
مـیرود .ایــن نشــاندهنده خالق بــودن کودک اســت.
گاهــی اوقــات والدیــن اســباببازیهای گرانقیمتــی
را بــرای کــودک خــود خریــداری میکننــد ،اما کــودک با
یــک شـیء بـیارزش ماننــد یــک جعبــه کبریــت خالی
بــازی میکنــد .ایــن وضعیــت نهتنهــا جــای ناراحتــی
نــدارد .بلکــه بســیار امیدبخــش نیــز میباشــد.

کــودک مــا بــه اســباببازی گرانقیمــت توجــه
نــدارد ،امــا در عــوض در ذهــن خــود بــا آن جعبــه
کبریــت تصویرســازی میکنــد و گاهــی آن را ماشــینی
تصــور میکنــد و روی زمیــن میکشــد و بازیهایــی
ازایندســت را بــا آن انجــام میدهــد.

در بــازی ،بهتــر اســت کــه کــودک بــا خالقیــت خودش
نحــوه بــازی کــردن بــا وســایل را یــاد بگیــرد نــه اینکــه
والدیــن اســباببازی را بــه کــودک داده و ســپس
برایــش توضیــح دهنــد کــه بــا ایــن اســباببازی چــه
بازیهایــی را میتوانــی انجــام دهــی.

بهعنوانمثــال آنهــا نبایــد بــه کــودک آجرهــای
پالســتیکی داده و ســپس بگوینــد کــه بــا اینهــا
خانــه ،پــل ،آدمــک و ...بســاز بلکــه بایــد آجرهــا را بــه
کــودک داده تــا خــودش نحــوه بــازی کــردن بــا آنهــا
را فراگیــرد.
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بــازی و خالقیــت مطــرح اســت ،اختیــار و آزادی

تــا او بــدون هیــچ محدودیــت و بــا آرامــش بــه

کــودک میباشــد.کودک بــه آزادی و اختیــار نیــاز

بــازی خــود بپــردازد .وقتیکــه بــرای بــازی زمــان

دارد تــا بــر اســاس عالقــه و رغبــت خــودش بــازی

در نظــر بگیریــم و از ابتــدا بــه کــودک بگوییــم تــا

کنــد .در بــازی داشــتن اختیــار و آزادی اصــل

فــان ســاعت فقــط میتوانــی بــازی کنــی ،ایــن

اســت و ایــن آزادی و اختیــار اســت کــه کــودک را

امــر ســبب میشــود کــه کــودک بــا آرامــش

بــه خالقیــت میرســاند .اگــر والدیــن و مربیــان

کمتــری بــازی را آغــاز کنــد زیــرا تصــور میکنــد کــه

تصمیــم داشــته باشــند کــه از بــازی اســتفاده

قــراردادی بــه او تحمیلشــده اســت .بهتــر اســت

آموزشــی کننــد یــا بــازی بچههــا را بــه ســمت

کــه بــرای بــازی کــودکان تــا جایــی کــه برایمــان

آمــوزش دادن و یادگیــری هدایــت نماینــد .بــازی

مقــدور اســت زمــان صــرف کنیــم چراکــه از ورای

حالــت اجبــار بــه خــود گرفتــه و کــودک در آن

همیــن باز یهــا اســت کــه عــاوه بــر اینکــه مــا

احســاس آزادی نمیکنــد ،پــس نمیتوانــد خــاق

میتوانیــم بــه پــرورش خالقیــت کــودکان کمــک

باشــد.

کنیــم ،میتوانیــم بــه شــکلگیری صفــات نیکــو

در کنــار مــوارد فــوق ،عامــل زمــان نیــز در بــازی
و خالقیــت اهمیــت ویــژهای دارد .گاه پــدر و
مــادر بــرای بــازی کــودک زمــان تعییــن میکننــد
بهعنوانمثــال گاه بــه کــودک میگوینــد کــه یــک
ســاعت تــو را بــه پــارک میبــرم تــا بــازی کنــی
یــا یــک ســاعت در خانــه بــا تــو بــازی میکنــم،

در آنهــا اقــدام نماییــم .در ادامــه بــه باز یهایــی
کــه میتوانــد زمینهســاز خالقیــت شــود اشــاره
میشــود(.در ایــن مقالــه بــه شــرح مختصــر هــر
بــازی پرداختــه میشــود .بــرای آشــنایی دقیــق بــا
هــر بــازی و اجــرای مؤثــر آن ،از کلیــپ مربــوط بــه
آمــوزش خالقیــت بــه کــودکان پیــش از دبســتان
دیــدن فرماییــد).

نمایــش تقلیــدی :بهتریــن نــوع

آببــازی :یکــی دیگــر از بازیهــا ،آببــازی

بــازی بــا نقاشــی :یکــی از

بــازیای کــه بچههــا قبــل از دبســتان

میباشــد ،آببــازی ،بــازیای اســت کــه

بهتریــن راههــای پــرورش خالقیت

انجــام میدهنــد ،بــازیای اســت کــه

ســبب آرامــش کــودکان میشــود .کــودکان

در کــودکان ،نقاشــی کــردن اســت.

در آن کــودکان از نقــش پــدر و مــادر

وقتــی آببــازی میکننــد بــا پاشــیدن

در ایــن رابطــه والدیــن میتواننــد

تقلیــد میکننــد .زمانــی کــه کــودک از

آب بــه ایــن ســمت و آن ســمت فشــار و

چنــد خــط بکشــند و بــه کــودک

بزرگترهــا در بــازی تقلیــد میکنــد

عصبانیتــی کــه در درونشــان هســت تخلیــه

بگوینــد در ایــن چنــد خــط چــه

و میخواهــد روســری مــادر یــا

میکننــد و زمانــی کــه کــودک آرام شــد ،در

شــکلهایی را حــدس میزنــی و از

لباســی از پــدر را برتــن کنــد ،درواقــع

حالــت آرامــش خاطــر هســت کــه افــکار

او بخواهنــد تــا شــکلها را نشــان

میخواهــد بــازی نقــش کنــد و ایــن

خالقانــه در ذهنــش شــکل میگیــرد .بــرای

داده و توضیــح بدهــد و والدیــن

تقلیــد او همــراه بــا خالقیــت اســت،

همیــن اگــر والدیــن تصمیــم داشــتند کــه

بایــد بــا دقــت بــه توضیحــات

زیــرا در ایــن بــازی اســت کــه کــودک

فرزنــد خــود را بــه فعالیتــی خالقانــه ترغیب

کــودک گــوش دهنــد و کــودک را

بــا کمــک خالقیــت خــود نقشآفرینــی

کننــد یــا کاری را بــه او یــاد بدهنــد ،بهتــر

تشــویق کننــد تــا نقاشــیاش را

میکنــد.

اســت بعــد از آببــازی اقــدام کننــد.

ادامــه دهــد.

11

TIZLAND.IR

آموزش خالقیت برای کودکان پیش از دبستان

عــاوه بــر اســباببازی ،مــورد دیگــری کــه در

امــا بهتــر اســت بــرای کــودک زمــان تعییــن نکنیــم

عــاوه بــر بازیهــای عنوانشــده ،مــا میتوانیــم
بــا اســتفاده از وســایل معمولـیای نیــز کــه در خانــه
داریــم بــا کــودکان خــود بــازی کنیــم مثالً چند شـیء
مثــل کتــاب ،لیــوان شیش ـهای ،کاســه پالســتیکی را
برمیداریــم بــه کــودک نشــان میدهیــم کــه خــوب
نگاهشــان کنــد و آنهــا را لمــس نمایــد .ســپس
چشــمان کــودک را میبندیــم و بــا یــک میلــه یــا
مــداد بــه هرکــدام از آنهــا ضربــه میزنیــم و از
کــودک میپرســیم کــه بگویــد کــه مــا بــه کــدام
شــیء ضربــه زدهایــم .ایــن بــازی ســبب میشــود

عــاوه بــر بازیهــای نامبــرده بازیهــای دیگــری

کــه قــدرت شناســایی کــودک بــاال بــرود و زمانــی کــه

نیــز موجــود میباشــد کــه والدیــن میتواننــد از

قــدرت شناســایی کــودک بــاال بــرود خالقیــت در او

آنهــا اســتفاده کننــد یــا خودشــان نیــز بــرای بــازی

بهخوبــی پــرورش مییابــد.

ایــده جدیــد بدهنــد .در کنــار بازیهــا ،یکــی از دیگــر
از کارهایــی کــه بــرای پــرورش خالقیــت کــودکان
مفیــد اســت خوانــدن داســتان میباشــد .در رابطــه
بــا داســتان والدیــن میتواننــد داســتانی را بــرای
فرزنــد خــود تعریــف کننــد بهتــر اســت کــه ایــن
داســتان کوتــاه باشــد و والدیــن جزئیــات آن را بــرای
کــودک شــرح دهنــد و ســپس از کــودک بخواهنــد
کــه داســتان را نقاشــی کنــد ایــن کار عــاوه بــر اینکه
ســبب پــرورش خالقیــت در کــودک میشــود زمینهای
را نیــز فراهــم م ـیآورد تــا کــودک بتوانــد جزئینگــر
شــود .جزئینگــر بــودن ،نــگاه تیزبینانــه و دقیــق

داستان ناتمام که والد
به فرزند ارائه می کند

بــه مســائل را بــه دنبــال دارد .در رابطــه بــا داســتان
والدیــن همچنیــن میتواننــد داســتان را بهصــورت
نیمهتمــام بــرای کــودک تعریــف کننــد و ســپس از او
بخواهنــد کــه ادامــه داســتان را حــدس بزنــد و بــرای
آنهــا تعریــف کنــد ،ادامــه یافتــن داســتان از زبــان
کــودک و شــاخ و بــرگ دادن بــه آن تــا حــد بســیاری
زمینهســاز پــرورش خالقیــت میشــود.

فرزند تصویری متناسب با
داستان نقاشی می کند

فرزند داستان را
کامل می کند

TIZLAND.IR

12

TIZLAND.IR

13

14

TIZLAND.IR

TIZLAND.IR

15

16

TIZLAND.IR

TIZLAND.IR

17

18

TIZLAND.IR

TIZLAND.IR

19

